INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.28 14:58:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΚΕΑ4653ΠΣ-2ΦΤ
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γϋ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νςθ
Τ.Κ. – Ρόλθ
Ιςτοςελίδα
Email
Ρλθροφορίεσ
Τθλζφωνο
FAX

: Τ. Σεχιϊτθ 38-40
: 22132 ΤΙΡΟΛΗ
: pelop.pde.sch.gr
: mail@pdepelop.gr
: Αργυροποφλου Αικ.
: 2710-230115
: 2710-230118

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Σρίπολθ, 28 επτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 9884

ΠΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

Θζμα : «Προκιρυξθ – Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ κζςεων με επιλογι
των Προϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.) τθσ
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167τ. Αϋ/30-09-1985) « Δομι και Λειτουργία Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε
και ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14, παρ.29 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Αϋ/14-03-2000) «Εκπαίδευςθ
των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε,
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13-02-2002) «Οργάνωςθ των περιφερειακϊν
υπθρεςιϊν τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ
διατάξεισ».
4. Τισ διατάξεισ του ν. 3699/2008(ΦΕΚ 199/τ.Αϋ/2-10-2008) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ
ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
5. Τισ διατάξεισ του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν
υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
6. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-2018) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων».
7. Τθν αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16-10-2002) με κζμα:
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν
και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων διδαςκόντων» όπωσ
τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
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8. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-02-2018 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα:
«Τοποκζτθςθ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ».
9. Τθν υπϋ αρικμ. 129064/ΓΔ5/27-7-2018 (ΦΕΚ 3233/τ.Βϋ/7-8-2018)Υπουργικι Απόφαςθ
«Κατανομι ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο
των κζςεων α) εκπαιδευτικϊν με εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Ε.Α.Ε.),β)
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) και γ)εκπαιδευτικϊν όλων των κλάδων που
υπθρετοφν ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με εξειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι ςτον
επαγγελματικό προςανατολιςμό»
10. Τθν υπϋαρ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/21-9-2018 (ΦΕΚ 4196/τ.Βϋ/25-9-2018) Υπουργικι Απόφαςθ
«φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Ρροϊςταμζνων
των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.)».
11. Τθν υπϋαρ. Φ.351.1/42/159788/Ε3/26-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΚΒΤ4653ΡΣ-ΑΑ) εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.
«Χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ υποψθφίων Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ.».

Καλοφμε
Τουσ εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και τα μζλθ Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) που ζχουν τα νόμιμα προςόντα όπωσ ορίηονται ςτισ διατάξεισ του
ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018) και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ για
τθν πλιρωςθ κζςεων Ρροϊςταμζνων ςτα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
(Κ.Ε.Σ.Υ.) τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, να υποβάλουν αίτθςθ που
ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά ζωσ και τθ Δευτζρα 8-10-2018 και ϊρα 15.00.
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, για τα οποία προκθρφςςεται θ
πλιρωςθ των κζςεων Ρροϊςταμζνων, είναι τα ακόλουκα:

Κζντρα Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.)
τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου
1) Αργολίδασ με ζδρα το Ναφπλιο
2) Αρκαδίασ με ζδρα τθν Τρίπολθ
3) Κορινκίασ με ζδρα τθν Κόρινκο
4) Λακωνίασ με ζδρα τθ Σπάρτθ
5) Μεςςθνίασ με ζδρα τθν Καλαμάτα

Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςεισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. , είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ, κακϊσ
και θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) Αϋ επιπζδου, θ οποία
τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ86. Η γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου αποδεικνφεται με
τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ ι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 26 του π.δ. 50/2001 (Αϋ
39) για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).
Ωσ Ρροϊςτάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί ι μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ
(Ε.Ε.Ρ.) των κλάδων που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9
του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018), με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν
πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε
ςχολικζσ μονάδεσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ και διακζτουν τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν
τοποκζτθςθ ςτα Κ.Ε.Σ.Υ., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του ίδιου άρκρου.
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Δεν επιλζγονται ωσ Ρροϊςτάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. , εκπαιδευτικοί ι μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ
(Ε.Ε.Ρ.) ςτουσ οποίουσ, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει επιβλθκεί για πεικαρχικό
παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26).
Δεν επιλζγονται ωσ Ρροϊςτάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ., εκπαιδευτικοί ι μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ
(Ε.Ε.Ρ.) των οποίων τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του
ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018), που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά
ι υποβάλουν ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ, κακϊσ και εκπαιδευτικοί ι μζλθ Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) που ζχουν απαλλαγεί από τα κακικοντά τουσ ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 31 ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018).
Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ Ρροϊςταμζνου Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικοί
ι μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.), οι οποίοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν
υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των υποψθφιοτιτων.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά
το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο
τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο.

Β. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. κατατάςςονται ςτον πίνακα τθσ παρ. 2 του άρκρου
21 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018) με βάςθ το άκροιςμα των μονάδων τισ οποίεσ
ςυγκεντρϊνουν, ςφμφωνα με τθν κατά το άρκρο 24 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/12-6-2018)
αποτίμθςθ των εξισ κριτθρίων:
α) επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ,
β) διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία,
γ) προςωπικότθτα και γενικι ςυγκρότθςθ.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ (επιςυνάπτεται υπόδειγμα αίτθςθσ)
ζωσ τθ Δευτζρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ϊρα 15.00 για τθν επιλογι τουσ ωσ Ρροϊςτάμενοι των Κζντρων
Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.), ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι κζςθ. Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται
θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ για τισ κζςεισ τθσ οποίασ ο υποψιφιοσ εκδθλϊνει
ενδιαφζρον για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Οι εκπαιδευτικοί ι τα μζλθ Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) που κατζχουν οργανικι κζςθ ςε Κζντρο Διαφοροδιάγνωςθσ,
Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) υποβάλλουν αίτθςθ
υποψθφιότθτασ ςτο ΚΕ.Δ.Δ.Τ. τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ.
2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων,
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ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
β) Βιογραφικό ςθμείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ,
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν,
ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι αποδεικτικά
γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ).
ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου.
η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο κακϊσ και
ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά
περίπτωςθ.
θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ ι το μζλοσ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) δεν ζχει καταδικαςτεί
τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Α' 26),
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικόσ ι το μζλοσ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.)δεν ζχει απαλλαγεί από
τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των
υπθρεςιακϊν του κακθκόντων.
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει
να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και
Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.), Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ
Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που
υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά
δικαιολογθτικά.
Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Ρροϊςταμζνων των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ
Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των Κ.Ε.Σ.Υ. μίασ Ρεριφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
Οι αιτιςεισ και ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ με τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά υποβάλλονται μζςω
ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ι αυτοπροςϊπωσ.
Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και τα ΚΕ.Δ.Δ.Τ , ανάλογα με τθν υπθρεςία ςτθν οποία υποβάλλεται θ
αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1, είναι αρμόδιεσ για τθν ςυγκζντρωςθ των αιτιςεων,
τον ζλεγχο τθσ ακρίβειασ των δθλουμζνων ςτοιχείων, τθ κεϊρθςθ τθσ αίτθςθσ και τθ μζριμνα για τθν
ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. Αντίγραφο κάκε αίτθςθσ παραμζνει ςτθν
υπθρεςία υποβολισ και θ πρωτότυπθ αίτθςθ, μαηί με το φάκελο υποψθφιότθτασ, διαβιβάηονται
ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Πελοποννιςου.
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Πίνακασ δεκτϊν και μθ δεκτϊν υποψθφιοτιτων
1. Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ , ςε ςυνεδρίαςι του που πραγματοποιείται μζςα ςε δζκα (10)
θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων και με τθ ςυγκρότθςθ που
προβλζπεται κατά περίπτωςθ ςτθν περίπτ. δ τθσ παρ. 3 του άρκρου 26 του ν. 4547/2018, επιλζγει τουσ
υποψθφίουσ που ζχουν τα τυπικά προςόντα για να γίνουν δεκτοί ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ
Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. και καταρτίηει τον πίνακα δεκτϊν υποψθφίων κατά αλφαβθτικι ςειρά. Επίςθσ
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καταρτίηει τον πίνακα μθ δεκτϊν υποψθφίων, παρακζτοντασ τθν αιτιολογία που δεν γίνονται δεκτοί.
Στον πίνακα των μθ δεκτϊν δεν αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο των υποψθφίων αλλά ο αρικμόσ
μθτρϊου του εκπαιδευτικοφ ι του μζλουσ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.), κακϊσ και ο
αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτάσ του. Το ςυμβοφλιο κοινοποιεί τουσ πίνακεσ ςτο
Τμιμα Ρροςωπικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, το οποίο μεριμνά για
τθν ανάρτθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου.
2. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζγγραφθ ζνςταςθ κατά των πινάκων μζςα ςε τρεισ (3)
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ανάρτθςι τουσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ιδιοχείρωσ ι με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτο e-mail : mail@pdepelop.gr ι τθλεομοιοτυπία (fax) ςτον εξισ αρικμό: 2710230118.
3. Μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ, το ςυμβοφλιο αποφαίνεται
αιτιολογθμζνα για τισ ενςτάςεισ, αναπροςαρμόηει τουσ πίνακεσ και ενθμερϊνει ςχετικά τουσ
ενδιαφερομζνουσ με τθ διαδικαςία τθσ παρ. (1)του τελευταίου εδαφίου.
Προςωρινόσ ενιαίοσ αξιολογικόσ πίνακασ
Το ςυμβοφλιο επιλογισ καταρτίηει προςωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα για τισ κζςεισ των
Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, ςτουσ οποίουσ
κατατάςςονται οι δεκτοί υποψιφιοι ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ των περιπτϊςεων α' και β' τθσ
παρ. 1 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018. Ο πίνακασ κοινοποιείται ςτο Τμιμα Ρροςωπικοφ τθσ
Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, το οποίο μεριμνά για τθν ανάρτθςι του ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται
οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 3 τθσ υπϋαρ. Φ.351.1/41/157241/Ε3 Υ.Α. (ΦΕΚ 4196/τ.Βϋ/25-9-2018).
Κλιςθ των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ
1. Μετά τθν αναπροςαρμογι του προςωρινοφ ενιαίου αξιολογικοφ πίνακα, το Ρεριφερειακό
Συμβοφλιο Επιλογισ ορίηει τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ. Η πρόςκλθςθ,
με τισ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ καλοφνται οι υποψιφιοι ςτθ ςυνζντευξθ, αναρτάται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ
(48) ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ.
2. Υποψιφιοι, οι οποίοι δθλϊνουν κϊλυμα προςζλευςθσ κατά τθν κακοριςμζνθ γι' αυτοφσ
θμερομθνία, υποβάλλουν ιδιοχείρωσ ι μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) ςτον εξισ αρικμό: 2710230118 ι
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο (e-mail): mail@pdepelop.gr, αίτθμα αλλαγισ θμερομθνίασ προσ το
οικείο ςυμβοφλιο επιλογισ. Το ςυμβοφλιο εξετάηει τθν αναγκαιότθτα, βάςει τθσ τεκμθρίωςθσ του
αιτιματοσ του υποψθφίου και ςε εξαιρετικι περίπτωςθ, δφναται να ορίηει νζα θμερομθνία
προςζλευςθσ, αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυνεντεφξεων και πριν από τθν
κατάρτιςθ των τελικοφ ενιαίου αξιολογικοφ πίνακα.
3. Υποψιφιοι, οι οποίοι δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείονται από τθν επιλογι.
Σελικόσ Ενιαίοσ Αξιολογικόσ Πίνακασ
1. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων, το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ
καταρτίηει με αξιολογικι ςειρά ενιαίο πίνακα επιλογισ με βάςθ τισ ςυνολικζσ μονάδεσ κάκε
υποψθφίου, που ζχει ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία. Το ςφνολο των μονάδων κάκε υποψθφίου
προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων ςτα επιμζρουσ κριτιρια.
2. Σε περίπτωςθ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικά ίςου αρικμοφ μονάδων, προθγείται ςτον αξιολογικό πίνακα ο
υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτα κριτιρια κατά τθ ςειρά που αναφζρονται
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 23 του ν. 4547/2018.
Κφρωςθ Σελικοφ Ενιαίου Αξιολογικοφ Πίνακα
1. Εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κατάρτιςι τουσ ο τελικόσ πίνακασ επιλογισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ.
υποβάλλεται από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου ςτον οικείο Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ για
τθν κφρωςι του, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 21 του ν. 4547/2018.
2. Ο ανωτζρω πίνακασ, φςτερα από τθν κφρωςθ του αναρτάται αυκθμερόν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου, για ενθμζρωςθ των υποψθφίων.
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Διλωςθ προτίμθςθσ
Ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου μετά τθν κφρωςθ του τελικοφ ενιαίου
αξιολογικοφ πίνακα καλεί τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον πίνακα να υποβάλουν διλωςθ με τθ ςειρά
προτίμθςθσ για τθν τοποκζτθςθ ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ
Ρελοποννιςου, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του πίνακα ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου. Υποψιφιοι που δεν
υποβάλουν διλωςθ προτίμθςθσ διαγράφονται από τον πίνακα.
Σοποκζτθςθ
Οι εγγεγραμμζνοι ςτον πίνακα επιλογισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ., φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου
περιφερειακοφ ςυμβουλίου επιλογισ , τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ Ρροϊςταμζνων
Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που δθμοςιεφεται ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Το ςυμβοφλιο διαμορφϊνει
τθν πρόταςι του με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων ςτον οικείο τελικό ενιαίο αξιολογικό
πίνακα, ςε ςυνδυαςμό με τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ των υποψθφίων.
Η επιλογι και τοποκζτθςθ των Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. γίνεται για τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν
τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2021.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ν. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:
1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ
(με τθν παράκλθςθ να διαβιβάςουν τθν προκιρυξθ ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ςτα Κ.Ρ.Ε. ςτουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ Ρ.Ε.
και Δ.Ε., αρμοδιότθτάσ τουσ και με τθ ςειρά τουσ οι Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και υπθρεςίεσ αρμοδιότθτάσ
τουσ)
2. Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρερ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ρελ/νιςου
3. Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρερ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ρελ/νιςου
4. Σχολικζσ μονάδεσ (μζςω των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ)
5. Σχολικοί Σφμβουλοι Ρ.Ε. και Δ.Ε. τθσ Ρερ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ρελ/νιςου
6. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. τθσ Ρερ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ρελ/νιςου
7. Κ.Ρ.Ε. τθσ Ρερ/κισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ Ρελ/νιςου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων
Γενικι Διεφκυνςθ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ Ρρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Διεφκυνςθ Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ και Εξζλιξθσ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Τμιμα Δϋ Στελεχϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
2. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ ( Α.Σ.Ε.Ρ.)

